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 Creusa Camelier expõe os pleitos da categoria 
 
Os líderes das entidades que compõem a União dos Policiais no Brasil 
entregaram, no dia 07/02/2019, um ofício ao secretário-executivo do Ministério 
da Justiça e Segurança Pública, Luiz Pontel, com propostas unificadas de todos 
segmentos dos componentes dos órgãos da segurança pública. 
 
Nas falas dos líderes que fizeram o uso da palavra entram a preservação da 
atividade de risco policial no texto constitucional; manutenção da integralidade e 
paridade para todos que ingressaram nas forças policiais até o início da validade 
da emenda a ser proposta; pensão integral no caso de morte de policial em 
serviço ou em função dele; manutenção da diferenciação do tempo de serviço 
entre homens e mulheres policiais e regra de transição justa e equânime para o 
caso de fixação de idade mínima para aposentadoria 
 
Durante a reunião, a presidente da Associação Nacional das Mulheres Policiais 
do Brasil – AMPOL, Creusa Camelier, defendeu um tratamento previdenciário  
diferenciado para os  policiais civis nos moldes como o que  vem sendo 
negociado com os militares das Forças Armadas, como requer a Constituição, 
que ancora a atividade policial na modalidade do risco permanente, sendo que 
se houver a idade mínima que seja com regras de transição justas, com 
diferenciação de gênero, pensões condignas, frisando, ainda, ser imprescindível 
constar da Reforma a integralidade e a paridade  para acabar de vez com a 
insegurança jurídica, que ronda e infelicita o futuro de quem expõe sua 
integridade física a risco para proteger a sociedade e os bens da nação. A 
presidente da AMPOL enfatizou a importância da interlocução do Dr. Luiz Pontel 
junto ao Ministro Moro, na defesa dos pleitos dos profissionais da segurança 
pública na Reforma da Previdência Social. 
 



Já o presidente da Federação dos Policiais Rodoviários Federais (FenaPRF), 
Deolindo Carniel, citou estudos que confirmam a necessidade de diferenciação 
do policial para fins de aposentadoria e reivindicou uma participação efetiva do 
Ministério da Justiça na formulação do texto da Reforma.  
 
“Entendemos que o ministro Moro está sendo cauteloso, mas para nós seria 
interessante ter um ministro que se manifestasse favorável a pleitos tão 
importantes para as categorias aqui presentes. Inclusive, a valorização desses 
profissionais foi bastante explorada no contexto da campanha”, destacou.  
 
Luís Boudens apresentou as propostas defendidas pelos policiais e o histórico 
de lutas da UPB. “Desde 2016, atuamos duramente pela manutenção das 
prerrogativas constitucionais dos operadores de segurança. Obtivemos várias 
vitórias e ficamos surpresos ao verificar que elas não constavam no documento 
apontado como a minuta da reforma”, esclareceu o presidente da Fenapef, Luís 
Antônio Boudens, durante a reunião. 
 
 
A unanimidade das reivindicações apresentadas pela UPB sensibilizou o 
secretário executivo, Luiz Pontel, que se prontificou a apoiar e a acompanhar as 
tratativas dos policiais pertinentes à Reforma da Previdência. 
 
 
 
  

 
Ao centro o Secretário Executivo do Ministério da Justiça e Segurança Pública, 
Dr. Luiz Pontel, ladeado pelas lideranças da UPB 



 
Numa demonstração de atenção e de solidariedade para com a legitimidade das 
propostas apresentadas pelos líderes da UPB, após o término da reunião, em 
curto espaço de tempo, o grupo de lideranças dos policiais recebeu a informação 
da Presidente da FENADEPOL, Viviane da Rosa, de que o Dr. Pontel lhe avisara 
por telefone que, naquele momento, já entrara em contato com o secretário 
executivo da Casa Civil para receber em audiência as lideranças da União dos 
Policias do Brasil, com o aval do Ministério da Justiça. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


